
Te - סגולה  

  ]21' עמ-1[

  

  :קובע המחבר, "ינג'טאו טה צ",  טצה-בספרו של לאו

  ". לחזור למצב של ינקותו הבלתי ניתן לשינוי משמע Te לא לסטות מה"

 איכות מולדת של -אדם כאדםהמייצג את הסגולות הבסיסיות של  Te, בטאואיזם

  .של האמת  יושר וידיעה אינטואיטיבית

האדם הבוגר צריך לכוון את עצמו ,  מבלי להיות מודע לההתינוק ניחן בתכונה זו

  .אליה

המסמל הליכה בדרך ( צעד   מתיאור מקוצר שלTeעל כן מורכבת הסימנית 

 ומעליו סימנית לב ומימין לו רואים ")טאו"בדומה למשמעות ה, מסוימת

  ."יש ללכת בדרך של האמת הפנימית שבלב: " כלומר– אמתשמשמעותה 

Te  ת ות הבסיסיו האנושיות שכן האדם שמשיב לעצמו את הסגולוצמהעגם  משמעו

  .הופך לבעל עוצמה רוחנית

כבסיס של התרבות הסינית גורס כי , ביחד עם הטאואיזם, הקונפוציוניזם המשמש

הדרך להגשמה אנושית ולהרמוניה בחיים מושתתת על ארבע סגולות אנושיות 

  .התנהגות נאותה וחכמה, יושרה, חמלה: בסיסיות

 2 צד שמאל תחתון 20' עמ-3[   מתארת אדם ]58' עמ-Jen  ]2 הסימנית -להחמ

 התכונה נההמשמעות היא שחמלה הי. 2 המספר - קווים אופקיים2 עם  ]קווים

האנושית הבסיסית של לכבד את האחר ולעשות לאחרים כפי שהיינו רוצים שיעשו 

  .לנו

שמייצגת  ] חלק עליון45' מ ע-5 {כבשהמתארת ] 45' עמ-I  ] 4 הסימנית -יושרה

]  חלק תחתון45'  עמ-6 [חנית  עםידמעל , בתרבות הסינית רכות וחוסר אנוכיות

 אדם צריך לעשות את -קונפוציוס הדגיש בכתביו את היושרה. אנישמשמעותם 

  .לשם העשייה בלבד, הדבר הנכון ללא מחשבה על רווח חומרי או רוחני

  ] צד ימין89' עמ  [מזבחמשלבת בין ] 89'  עמ-Li  ]  7 הסימנית -התנהגות נאותה

  .פולחן אבותומשמעותה  ] צד שמאל89' עמ  [שמימי   אוהארהלבין 

  ".רצון השמיים"פולחן האבות הנהוג בסין נערך במטרה לחזות את , במקור

הדרך הנאותה בקשרים שבין      משמעוLiקונפוציוס הרחיב את המשמעות וגרס כי  

  .נהגות חברתית נאותההת או  אנשים



 שמאלי 62 -11 [שבועה מבנויה בחלקה העליון]  62' עמ-Chih ]  10 הסימנית -חכמה

 מה שהאדם מוכן -ידעשיוצרים ביחד את ה]   ימני עליון62'  עמ-12  [פהומ]  עליון

  ]. תחתון62'  עמ-13  [שמשומתחתם ה, להתחייב עליו בדיבור

  .ר כמו קרני השמש לטובת האנושות כולה החכמה היא הידע שמתפשט ומאי-כלומר

  

  .לכבוד השנה הסינית החדשה אני מאחל לכולנו שנשכיל ללכת בדרך הסגולה

  

  ,רני אייל                                                                                                    

                                מטפל ומורה לרפואה סינית קלאסית                                           


